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IRINEU BORNHAUSEN em

.

I,

Jaragua
Como foi anunciado, por inúmeros amigos e Ás 11 horas seguiu, [un- Mees, que ofereceu o C o r u p á, demorando-se Ás 19 horas, foi otere-

'

Jaraguä recebeu sábado correligionários. temente com os Senho- Banquete, José Pasquall- em palestra com os Pa- cido ao Presiáente da
passado, a vísíta do emi- Antes de seguir para res Dr. Luiz de Souza, ni, Dr. Luiz de Sou�a e o dres dirigentes daquele tJDN em nosso Estado um

nente Oatarínense Iríneu Oorupâ, onde havia sido Ney Franco, José Pas- Padre Donato finalmente educandário Religioso. Banquete, nas dependen
Bornhausen, ex-governa- programado um almoço, qualínl e Dr. Murillo Bar- agradecendo 'a homena- De regresso á· Corupá cías do Hotel

,
Central,

dor do Estado e atual Pre- o Ilustre visitante, teve reto de _ Azevedo, para gem o Snr. Irineu Born- fez uma tápida visit� a que contou com a pre
sidente do Diretório Re- oportunidade de palestrar Oorupá, onde foi recebi- hausen. ch�cara do Snr. Al,!lDO sença gr.ande número dEI
gíonal da U. D. N., que com varies amigos, no do por grande massa de Ló o a ós o almoço, Sel?el, e. logo á seguir á personalI.dades de relevo
aqui chegou cerca de 9,30 sentido de ser reestrutu- correligionários, tendo sua :xcel�ncia fez uma

resídencía do Snr. Ger- no senärío da VDN local.
da manhã, sendo recep-, rado o Diretório Munici- á frente os Srs. Willy visita ao Seminário de hard Hermann � sua es-

. Falou, 'oferecendo o
cionado na Séde da UDN, pal de Jaraguá do S.ul. Germano Gessner e Frau- posa que no día come- banquete o Snr. Eugeniocisco Mees. moravam suas Bodas de Victor Schmoeckel, e o

O aperitivo foi servido Prata. Dr. Luiz de Souza ten-
na residência do Snr. Á sua c_hegada .em Ja· do o Snr. Irineu Bor�hau-
Gessner,

.

onde recebeu raguä, toí recebido por sen, em magnifico ímpro-
os cumprimentos �o Pa- gr�n�e n�mero de, Cor- viso, agradecido a home-
dre Donato,. yIC�nte relígíonâríos, que � esp_e- nagern de que foi alvo.
Brugnetti e Alvíno Beidel ravam para a realízação
além de outros amigos. de uma reunião da UDN. Sua excelênoia, partíei-Ás 12 horas foi otere-' Depois de ser ampla- pou, juntamente 8;0 Vice-
eído ao ilustre vísttante, mente debatida a ques- Governador do Estado
um banquete no Hotel tão do novo Diretorio Snr. Heriberto Hülse, das
KreJing, que contou com Municipal, foi formada comemorações do Dia
a presença de grande uma comissão executiva do Colono que se realí-
número de amígos do ex- composta dos Senhores zaram no Posto Agro-
governador, sem dístín- Fidélis Wolf, Eugenio V. pecuário Ministro João
ção de côr ,partidária, Schmoekel e Dr, Murillo Oleofas, domingo último,
pois ali se fizeram repre- Barreto de Azevedo, pa- tendo regressado á Itajai
sentar elementos do PTB, ra juntamente com ele- as 16 horas, tendo antes
PSD, PRP 'e PDC. meatos do interior, trata- passado por Masearandu-

. Fizeram uso da pala- rem da reestruturação ba, onde tambem se fese,

I
vra

..

os Srs. Francisco Snr. Irineu Bornbeusen du DiretOl'io Udenista. tejava o D,ia do Colono.

Diretório Municipal do
�tI�nlâ O"�"�f �D'elfi"G'r'ó-fi'Cd'-

,

n CIele ncl
!

Reani�o Prepatalória ,
Comissão Executiva - Comissão.do interior do Município

Sob a presidência do uma reunião preparatö- interior domunicipio, tra- rísní, José Floríaní,
Snr. Irineu 'Bornhausen, ria, que contou com a tarem da reestruturação Luiz de Souza, Hugo Gar
que veio á nossa cidade, presença dos Snrs. Dr. do Diretório Municipal. cía, José Izidorio Coppi,
sábado últtmo, com o fim Luiz de Souza" Ney Fran- Ás '1� horas já êra João Rocha, Otto Sch
especial de tratar junto C?, Fidélis Wolff, Fran- grande o núme;o de pre- neider,. Alberto .Moretti,
aos mentores Udenistas CISCO Modrock, João Lu- sentes nas dependências BelarDIlno GarCIa, Ota
da Reestruturação do Di- cio da Costa, João Ber- da séde da UDN que viano Tissi, João José
retól'io Municipal, e as- t?li, João Rocha, Dr. Mu- aguardavam a chegada B�rtoli, Antonio José
sistir as

. festividades do rl110 Barreto de Azevedo, do Presidente do Partido ZImmermann, ,A r t h u r
Dia do Colono reuniram- Otto Schneider e Lou- do Brigadeiro Eduardo Gumz, C�rt Albe�to Va
se vários e· destacados renço Gressinge'r, onde Gomes.

. s�l, PaullDo Pedr], �ranelementos do Partido, a· ficou assentado, seria ás Recebido com demons- CISCO Modrock, GUllher
fim de ,em mesa redonda, 16 horas, feita nóva reu- trações de alegria e en. me Rad!lenz, �ugusto
tratarem da organização nião, afim dEI ser desig- tusiasmo, deu se á seguir SChulz, Ricardo Vlergutz,
do novo Diretório. nada pelos convencio- a reunião dos Conven- A_Ifredo. Brun�, Bernar
Lógu após e chegada nais convocados, uma cionais, 'dela participan- dmo.' H. da SIlva e Dr.

do ex-governador Irineu Comissão Executiva para do os Snrs. Ney Franco, MurIllo Barreto de Aze
Bornhausen, nas depen- juntamente. com elemen- Fid�lis Wolff, João Lu-

!-__;..... ,..... --= dêndias da UDN, foi feita tos ligados a UDN, no cio da Costa, Alidio Ho-

o almoço, banquete em Oorupã

.

Vacinação contra a Poliomielite
A Segunda Dose Bentro Be Mais Alguns Bias

José DE CASTILHO PINTO

Não podiamos deixar de mencionar em
nossoe comentários semanais a vacinação que,

se está procedendo em laragué conrra a Po
liomielite, também conhecíde 'como Paralisia

'

Infantil.
.

.

Mencionamos o fato, e com destaque;
porque ele é não só auspicioso mas ainda
uma demonstração evidente do cuidado das
nossas autoridades pelos legítimos tnrerêssee
da coletividade Iareguaense.

Mas ao fazê-lo, não podemos, lguelmen
te, deixar de nos referir ClOS arropêlos' porque
muitas pessoas tiveram de passar, para rece-

ber a vacina. ..

Dêsses atropêlos, queremos salientar aqui
e de modo bem claro, não foi culpado nem o

prestimoso Chefe do Posto de Saúde, nem os

seus zelosos Iunclonérlos, que se desdobraram
. em�,mi,vjda.des�'plH'a"areHdeF.·a· .. tgdoS'1�·�··'-"·��··· �§

Esse "atropelada" foi criada por alguns
(muitos .eté) dos próprios íntereseados- em re

ceber a vacina, e que se negaram em obede
cer a ordem de fila pare entrar na sala de
vacinação.

Ora, se a fila fosse para easlsrtr uma

partida de futebol, urna função teatral ou cíne
matograflca, ainda se podia admitir a não
observância, o "furo" da fila. Mas para um

assunto de importância, da mais ampla serie
dade como só é ser o da 'vacinação contra a

Poliomilite, não sabemos como justificar essa

falta de ordem, essês atropêlos gerados, como
.

ja dissemos, por alguns dos interessados em

receber o remédio.
Agora, dentro de mais alguns dias, de

verá ser aplicadll a segunda dose de vacina
nos que receberam a primeira, Será que vai
se repetir a "atropelada"? Não, acreditamos.
Desta feita o povo vai dar inteiro cumprimen
to à ordem de fila, demonstrando que tem ci
vilidade e com isso evitando os dissabores da
vez passada.

Visita ao Seminário Reunião doa udenistas em Jaraguá Jantar Banquete

..

(Cont. na última p';g;�e)

Pujante aíviaaDemonstração Agro-Peauária
Congraçamento público em homenagem ao '-'Dia do Colono" Os festejos excederam todos os.

prognósticos' - . Jaraguá do Sulorgulha.-se de sua classe agro-pecuária
Extraordinária, sob to- mos em reportagem es- máquinas manuais, a va- das Jaraguá S.A., FAMAC samente elaborado, dêsde Agro-Pecuária de Jara-

dos os aspectos, a pujante pecial nesta edição) e por, energéticos' dasmais - Cia. de Máquinas. a reéepção em Barra do guá do. Sul.demonstração de pro- apreci�r os stands, os simples às mais compU- Foi, como' dissémos, Rio Cêrro, à s. excia. Vi. Sôbre os discursos egresso evidenciada atra- animais, os, produtos ex- cadas. um espetáculo maravi- ce ..Governador Heriberto demais homenagens, co-vés dos festejos promovi- ilostos com esmero e Ihoso sob um céu limpi- 'Huelse, Seci"etirio de Es- d"dos no Posto Agro-Pe- atraente disposição. Registro à parte mere- do, êsse que a pujante tado, demais autoridades,
mo . Issemos, noticiamos

d f· 1
. em reportagem especialcuário "João CJeofas", de ce a cooperação as Ir- c asse promoveu em ho- a lDauguração da Expo-

iniciativa anual dessa va- Enorme interesse des- mas importadoras
.

de menagem ao Dia do Co. siÇão propriamente dita,
nésta edição.

10roza instituição rural, pertou a exposição de Joinville, que além de lono, numa afirmação in� a homenagem póstuma, "Correio doPovo" cum..;
coadjuvada pela Prefei. animais, gado, aves, cães, expôrem os tratores de sofismável da fibra de comovente, prestada ao primenta calorosamente
tura, e a CâmaraMunici- animais de raça, cavalos, sua importação, com êles trebálho, do progresso, valoroso e saudoso pio- os organizadores dessa.
paI, transcorridos no do- coelhos, canários, môr- procederam demônstra- da grandeza jaraguáense, neiro Artur Müller com festividades, ressaltândo,
mingo passado em nossa mente as vacas de raça, ções práticas sob direção apl�udido que foi a Ex- a inauguração de seu como de justiça, a abne
cidade. Dêsde o ama- os reprodutores, e o gado de competentes técnicos, posJção por todos quan- retrato no Posto, a chur- gação, o idealismo, o
nhecer enorme multidão raça "Búfalo", de cria- e quemerecerain especial tos aqui chegaram pro- rascada oferecida às au- empenho invulgar do
se centralizava nas am- ção local. Dificilse torna atenção dos milhares de cedente�. de Joinvi�le, toridades .� .aos convida- Presidente da Associação .pIas dependências, no destacar qualqUer dos colonos presentes à festa. Guarammm, Campo Ale- dos espeCiaiS, atê a ex- Rural, sr.AlbanoKanzler,pátio, daquele Posto, pa- stands dos maquinários .

gre, Blumenau, Rio. do tração da grandiosa Tôru- que se houve com rara
ra recepcionar condigna. agricolas, de fabricação Citam?s entre. outr?s Testo, CoruI!á, São B�nto bola, ênfim - todo o pro- dedicação e amplo dis-
ment� as auto�i�ad�s es- j�raguae�s�, que só por ComércIo

.

e �ndústrla do Sul, ItaJat, atral�os grama se desd�brou sob cernimento na consignataduals, mUDlClpals,. os SI constItUlram _;lm tes- G e r man o Stem S. A., anualmente aos festeJOs aplausos geraIS, de re- ção de mais essa vitória
convidados espt'ciais dos temunho eloquente da Gothardt

.

Kaesemodell da Associação Rural de conhecimento unânime para orgulho de JaraguáMunicípios circunvizi- capacidade técnica local Ltds" além das firmas Jaraguá do Sul. ao êxito alcançado tam- do Sul e maior grande-nhos (sabre o que noticia- através do fabrico de locais: Indústrias Reuni- O programa, capricho- bém pela 4a. Exposição za de Santa Catarina.
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OOBREIO DO POVO DOMINGO DIA 48-1957' ,2

1 premio - Bilhete n. 2070 87" "
,

n. 2047
2" "n. 0877 88" "n. 3405
3" "n. 1228 89

"

n, 1215
4" "n. 0527 90 " '1

n. 1.923
5" "n. 1384 91" "n. 1495
6" "n. 3075 92" "n. 0543
7" "n. 1831 93" "n. 1410
8" "n. 2888 94" "n. 3259
9" "n. 0007 95" 'I

n. 3218
10 t' "n. 1419 96'" "n. 2508
11" "n. 141't. 97'" "n. 2251
12" "n. 3165 98 " n. 0234
13,,, "n. 2586 99" "n. 2046
14,� "n. 1290 100 "

I�

D. 3763
15" "n. 0068 101" "n. 2561
16" ti n. 2918 102 " "n. 2544
17" "n. 0162 103 " "n. 0542
18" "u. 0126 104 "

'I
n. 2995

19" "n. 2815 105 " "n. 1637
20" "n. 1241 106 " n. 2278
21" "n. 3615 107 " "n. 0459
22" "n. 0754 108

" "n. 0685
23" "B. 1852 109 " "n. 1702
24" '" n. 1809 HO " n. 1571
25" "n. 19'10 111" "n. 2434
26" ,,' n. 0257 112" "n. 2700 F!!!!!!!---!!!!!!!�
27" "n. 1606 113" "n. 0123
28" "n. 3400 114: " n. 2473 MUD A S29" "n. 3217 115 " n. 0878
30" "n. 1499 116" ,OI

n. 3978
'31" "n. 1047 117 " n. 3606
32" "n. 2909 118 '

" "ri. 2671
33" " ,n. 0257 119" "n. 3676 Frutiferas e

34" "n. 2986' 120 " "n.' 2654 Ornamentais
35" "n. 0724 1'21" "n. 3912 ELIXIR 91436, " "n; 2236 122" "n. 3366 \

.' Fotografias em Geral - Fotocopiai de Doeumentes -

37 3533 ias " "2 ••laIao IYA�a m..... ftOll!lunS'.
Filmes e Material Foto - ,Aparelhos e Acessórios

" "n. &.' n. 280 Laranleíras, Pe- ..... ii.. I.... W_
38" "n. 1678 124 ,,' "n. 0997 cegueiros, Ka-

,A, pedido. ateade a domicilio e tambem

39" "n. 0963 125" ,,'
n. 1682 kíseíros, Macl-

O Ptpde. • aaoo. ö Coraçao. • em localidades YiziDhas

40" "n. 2790 126" "n. 3392 eiras, Ieboríce- EeeDIMCO. " Palm_. a P.la (!I!II! - • - -- iii! - iii! IE'(!) &í -
:

-- -- --(!)

:�" '::�: ���� ��� :: ::�: ���l beiras, etc. Ro- :-:-=:c:::-.-::; (F-�"'===-====::::::::::::=�=====::::::,
43 :: .

"n. 0696 129 "

"n. 2558 'C!�:h��ah��� .. a.:::�bortoo_�-:_
. III, '

DI.. EIHCI ,IA,lUfIW!NN II:!'44 II "n. 1422 lS0 " ,

n. 3418 niferás, Palmei-
... ,,_ ,

45' II "n. 3211 131" "n. 3332 \

rc.i e
oao.e ....pula, d.purauvo !II MEDIUO UIBIJBGIA.O III

46 0001 2"" ras, e c., etc. ' ii
It It n.

118 n.3369 .. • I'IXIR ß,14
:I 'II

47 2828"
'

" C-.., "'7 II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II
" ' ti n. 133 n. 1770, :>eçam G Im

II
id d d C I (

II

48" "n. 1764 134" "n.' 1564
. a 0-

_ '.,......,. Ap8d" IIIII SI a es e o õnia Alemanha) e POrto Alegre II
49" "n. 2874 135" ." n. 2416 go Ilustrado

como I•. Aprovado co-

II
II

50" "n. 2491 136 c c n. 2274 xllw .. tratamanto da SI- I
CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II

61" "n. 3489 137 « «Ii. 0620 LeDpaldo Seidel Plus. REUMATISMO da me;' II CLINlCA GERAL li'
52,. "n. 1122 138 c «n. 3810 Corupa •• 0" .... 9alo O. N S. P. II ".ga ,ratIe. em Hospitals BaropeB. II
53 II II n. 247& 139 c c n. 0861 II C i',
54 2280 I onsultório e residência:

" It
- n.. 140« te n. 2160 'II J:i

' ,
I:

55" It n. 1958 141« «n. 0058 tf====;;;====:==:::===::::::=--=� !. Telo 244 - Raa res. Epitácio Pessôa, 405 II
56 It "n. '3841 142 « c n. 1600 II

"

II
II CONSULTAS: II

57" "n. 3051 143 « «n. 3914 I II a ,II·
58" "n. 2850 144 '« «n. 2289 II IrIß'Dd"es B'r'els Calarl·neDSI' 'ß II II '. Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II

59 It II n. 2138 145 « «n. 1264 II, U II '15
.

u u
,

U.. II 'I
Pela tarde : das '14 1/2 ás 17 1/2 horas II

60" "n. 0137 146 « c n f092 Ij II II
- II

61 It "n� 064� 147 « «n: 2331 II TAC ii Atende chamados tambem à Noite II
62 t, It n. 2352 148 c «n. 3126 II Agente local: SÉRGIO THOMSEN � �':'_===:::=-::!::.::.-======:::b

6::5:: :: �n: ��0886848 �:g:- :�: g��o� III
- Bscr���oM�tc�:�d��:t��i1F�!��c�sen" - li MAGROS. f:#··:······�,.t········�·········.�:II ". 151« «n. 109 I (enfrente à Prefeitura Municipal) h i ii � i

66" "n. 0170 152 « c n. 3984 III I III,
'o ,� '" 10 -

•

67 0271 li> f"1 : WJ (�cÜ :

," "n. 153« '-: fé n. 0200 II
'

'II �RACOS ,',�,"",.,'""" {... II
:::: .- �

6
Aceita encomendas e cargas para qualquer.�

"" • &<:I
- &.. e-

8 It ,,_n. 1148 154 « «n. 3036 II localidade do país, com fréte pago e a 'pagar II' : g, -- � !!O
69" "n. 2515 155 « «n. 2306 II e reembolso. II

' :

CI. � ÜZ
70" "n. 2368 '156 c «n. 2585. II

li V
.....

°A NAO I O' l lIiiI ., Z oe(
71 II "n. 08�4 157« «n. 3576 II

Vende pa""agens aéreas da TAC e Cruzeiro II '5 .., - -E:: f>'

72" "n. 0557 158 « «' n. 0725 II do Sul, à vista e crediário, ,para qualquer li •• � 10 10 ....

73 II ,,-n. 1268 159 « «n 0090 'I
localidade do país. , ,IM fi rn .!! ..J

74 "
-..j

" n. 1659 ,160 « � n� 1729 II, ATENDE à venda de passagens aéreas ao
II a! c'::ca�: te 1M :E E g -

75 'n. 2747 .

I e. d Ib 11,1 � ., � 61_.. , >
It " exterior, pe a vcan Inavian - éria - Swissair. fraqueza. pali- - .., ••

76 n It n.. 0765 PREMIOS EXTRA II .11 de" magreza e -;:: ',- O .gQ6I' Z
O () I Informações. -Departamento de Turismo TAC fuüo. -, & ; g, 10_

�::: ::.;�: i pr.�iO - BiI�.I. ::= Ib...:..:..::=-:-:=====--�j ..!" .::,:,,��; l �.dh õ
80"

t;
n., 1048 3 c «n. 245S} --,: _í --

Vanadaw d e

f::: "w � iQ -

81" "n. 0106 4«
c n. ::1202 e6dio, Llcitina, OlieerofoefatOit ':::!!.. 10 10

" II Dr. FraDcisco AntolÍio Piccione Pepalne, DOa � Cola, et.co de : O .. � :s c ,I
82" It n. 1891 Jaraguã do Sul, 31 de J'::I:lI�DICO ação prontá e mcu noe C.SOB "- li oi' O � -; � J83" "n. 3466 Julho de 1957. Cirurgia Geral de adultos e criança" CU- - de fraqueza e neur.aatenias. Vana- g" � O E oe(

,

84" ,,'n. 3015 ,- nica'Geral _' Partos - Operações - ,

diõl é indiCado para homene. mu·

I
�:E •

85" "n. 3371 Lourenc;o GressiDgu Moléstias de Senhoras e Homens. Iheree e ori&""""- IIeIldo eua fór. i li oe( Ia _ 'iJ
86" "n. 3399 Encarregado EspeciaJist.a em doenças de crianças mula 6oeD�pela Sa4de 'Pu· � es ci, B

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS blic:a. �"""",,,,,,,,,,,,,,,.s.",,,,,,.",O=
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

I ��Ú!,�pN!�A_RÉ8:���SC!:��INA I
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;;:::�-�-I-�=:-lE-:-::-y·-·-·IE-=;-==lo ,II 'je Jf 'UI to)) 'UI l[])
,

1l'\ =, li
..11111-. -. !1 \ '

IIII RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 III
II J.lRAGuÁ DO SUL STA. OATARINA II
II II

II ,Secção dé lavagem, depósito de lubrificantes, II
ii

' combustível e acessórios. Ii

ii Lubrificação-carga de Baterias etc. ii
II CONSeRTO - RBPORMA B RBTIPICAÇÃO DB AUTO- li
II

'

MÓVBL B CAMINHÃO. II
I r II

II ' ,
' II

U SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO II
IL �_�..lJ� __,.._-----------:::::íI'

DE PESSOAS Tb USADO COM , .',
'

aoM RESULTADO. O POPUUI
!i)- IE - i!IIi!!-- .._VI!B- _w!IIU_SS,__1IIi -.

DEPURATIVO FOTO PIAZERA,
"DBPRONTB Á. PRBPBITURA - JARAQUÁ DO SUL

Associação Rural de Jaraguá do, Sul
RESULTADO DA EXTRAÇÃO DA RIFA
em benefício .da Associação Rural de Ja
raguá do Sul, realizada no dia 28-7·1957.

\7oaê GODstrõit
Tubos galvanizados 3/4" Kg 30,00
Tinta IDEAL-FOSCA GI 335,00
Tinta NITROLINA GI 390,00
Fios plasticos 12,100 m. RI 773,00
Fios plaatíeos 14,100 m.

/
RI 540,00

f
Fios plastíeos 16,100 �. RI 370,00
Tampa pl W O desde Pç 120,00-
Pregos 18 x 30 Kg 27,00
Torneiras, desde Pç 60,00
Cera _QBRILHO Lt 4:3,00
Meiacana, desde Mt 4,50
Porta-toalhas, desde Pç 45,00
Oaixas dágua, desde Pç 550,00
Chuveiros 'Niquelados, desde Pç 53,00
Oaixas de descarga, desde Pç 680,00
Ralos Sifonados, desde PQ 75,00
Manilhas 4" PC} 30,00
E muitos outros artígoa nos preços eportunos.

CONSTRUTORA E GOMERCIAL MAGIAR UDA.
Av. Getulio 'vargas, 668
Jaraguá do Sul
Pertinho do Posto de Saúde

/,
__..._----------_ ..._------:::::::::::..

f( -----------···-----------�--·..·\:

ii ' Acabo de instalar o meu GABINETE H
II DENTARIO 4 rua Marechal Floriano em casa II

I! da sra. viuva Buck frente ii Farmacia Scbulz. Ii
tj .1

ii Todos os servic;os dent�rios: II
II Ponte movei - pontes fixas - dentaduras II
ii anatomicas - dentaduras nylon - coroa jaquete. ii
II II

II servic;os garantidos e rapidos ii
ii preços módicos li

IIII IIAtendo terças - quartas e quintas feiras
II das 7 e meia da manhã até ás 12 - das 14 II
II àté ás 18 horas. II
II ' RICARDO JUNG - Cirurgião-dentista ii
lt ...:...__...__...li�_. ___..__ •••_..,.___:::::f,I

Dr. Murillo ,Barreto da, Aze,e�o
I ADVOOADO 'I,

Escritório no prédio (Á Comercial LIda)
Rua Marechal Deodoro d� Fonseca N°.122

laraguá do Sul,

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA DA OITAVA REGIÃO

EDITAL
Pelo presente t6rno público 'que o Snr. FRE

DERICO LAWlN, requereu a este Conselho a re

novação de sua licença como CONSTRUTOR a
titulo precário, para o Municipio de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, de acôrdo com o pará
grafo único do artigo 5 do decreto n. 23. 569, de
11 de dezembro de 1933. '

Ficam, pois, convidados os profissionais interes
sados já registrado neste Oonselho, a se pronun
ciarem a respeito para o que lhes é concedido o

prazo de 30 .días, a éontar da publicação do pre-
sente Edital.

-

Pôrto Alegre, 5 de junho de i957.
Eng. FELICIO LEMIESZEK

Presidente

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

10MBRIGUEIßA MINANCORA
Vermifugo ,suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta I
'SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n, 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje
'

mesmo uma l.OMIIIBUEIR!
•

I1IIAlfCOBA para o seu filhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

_

. - JOINVILLE ...,..
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Anleessltch der Festlichkeiten
des "25, Juli", welcher Tag
besonders der Tradtrlon von

Jaraguá �o, Sul, entspricht, mit
Hinsicht der, den mutigen Ko
lonísten erwiesenen Ehrungen,
erhebt sich in den ersten Reihen
der Verfechter fuer die ,Rechte
des Kolonlsten, der die' wirt
schaftliche Groesse und Unab
heenglkett jeder' jungen Nation
.darsrellr, - die dlnamlsche
'Peraoenlichkeít, der tatkrreftige,
Llnternehmunge-Gelst; mutig
und siegreich. Dessjenigen der
eine ôaeule fuer 'die landwtrr
sehaftliche Entwickelung unserer
Kolonien darstellte Herr
Artur Muller.

'

Das ôchícksal wollte es nicht
dass auch dteses Jahr' die Be
voelkerung

,

,die Freude mil
Herrn. Artur, Müller, wie immer,
teilen konnte. Denn er ist nicht
mehr unter den Lebenden, dieser

...
.

,. õ

P ION I',E,R·<
" .

,

Káempfer . fuer das allgemeine
�ohl, die Kolonren im beson-

ART",R M()LLER

,.

deren. dessen ganzes Wirkeu
auf die Entwickelung unserer

Landwirtschaft gerichtet war -
Herr Artur Müller. Doch sein
Ableben verstaerkt und ver

grcessert mehr und mehr seinen
Geist, der anwesend war an

den am 'letzten Sonntag in
Jaraguá do Sul stattgefundenen
Festlichkeiren, mit Einweihung
seines Bildnisses . im "Posto
'Agro-Pecuário João Cleófas".

Diese nachtraegllche Ehrung'
des Toten stellte eine schwache
Dankesbezeugung der Kolonls-,
ten dar, im Gedenken des
Gruenders und eifriger Ver
fechter des landwirtschaftlichen
Vereins, denn .nlcht vergessen
kann und wird das Kolonisten-
<tum diesen Mann fuer selne
erwiesene Pionier-Arbeit stets
iii Verteidigung der Kolonisten
im Munizip Jaraguá do Sul:
Herr Artúr Müller. /

Munizipal-KaDlmer

Asthma

JARAGuA DO SUL
-

MEDIKAMENTE' UND PARFÜMERIEN
Wir. werden darauf eut- I. Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

merksam gemacht dass Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
die Tabletten

'
,

I-=a_mi;;;;;;;;b;;;:;e_s_te;i:on=z-:.u_d_e_n=g_er_in_g;;;:;s_t_e_n=p_re_i_se_n=bi;o;e_d;;;:;ie_n_t'=11"Eufin" ,
-

der C. F. BOBHRINOER
&" SÖHNE. Mannhein, das
bekannte und ;alrbewaehr-.
.je Asthma-Mitter, wieder
überall er'laeltJich sind.

h 1ft Rheuma·HexenschüBI
�

. ,J " 1 '"

rasch Ischias • Nerven- und
bel'

Kopfschmerz � Grippe

Im ln-und Austand
hervorragend b�wãhrt!
Ein Versuch überzeugr!

In"âllen"AllOlh k�'

; tf:==::==:::·======--=====·======:::=--::::::=:.-=::;=====�==:::=�==::::::;:�I. li

" Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. II'U MArHIZ: JOINVII,LE i:
fi tl
II Para a n6ssa distinta treguezia mantemos em estoque: II� �ii Uma, linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa I:

ii - rotação, Rara 220/380 V. )0/60 ciclos. APARELHOS DE MEDI- ii
ii ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELÉTRICOS ii

II PARA O L;AR. Sortimento compléto e variado de . LUSTRES, CASTIÇAIS LO- ii
ii OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de li
II lnz e força de qualquer capacidade. Contadores OE a prazo. 'li
II. A nossa seção, de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido de i'
II instalação de luz e força. ' :!
�::...'_ .

.;........_-_._-..,.-_.� _ ..._-_........_-----------�----_:-------_.__.))----- ....�-----� -_._--_._ •••_�----_ ..._�-- ••• :;.r'

ClubeIlajara Tenis
JAI1AG"'Á DO S"'L SANTA CATARINA BRASIL

editai de Convocação
o

Á'ssembléia 'Gera] O�dinária
Ficam convidados OB Senhores Sócios a com

parecer à Assembléia Geral Ordinária, a realizar
se no dia 26 do corrente � 2a.-feira - as 20 horas,
no Salão do Bar e Bestaurante Buhr.atím 'de de
liberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

I
'

, '1.) Discussão e aprovação das contas da dí
,

retoria e do Parecer do .Oonaelho Fiscal;
2.) Eleição da nova diretoria;
3.) Eleição do Conselho Fiscal; ,

4.) Fixação das jóias e mensalidades;
5.) Assuntos gerais; ,

I' Não havendo número legal na hora acima
;mencionada, proceder-se-á a Assembléia, de acõr
ido com o que dispõe o artigo 59 - § 1°.
I

Jaraguá do Sul, 10. de Agosto de 1957.

EUG�NIO VITOR SCHMÖCKEL
Secretário Geral

Dr. Femandõ. A. S-pringmann
"

Formado pela Faculdade de Ciencias Má
'dicas da Universidade do Distrito Federal

, I
,

.

Vlbliea lIédiea - Cirurgia Geral - Parms

•

Dr. Waldemiro Mazurechén'
CA,SA. DE'SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência' de Emanuel Ehlers)
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
Partos . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas.

.• Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização
- Ráios Intra-vermelhos e azuis. '
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Hoíe, finalmente, o torneio início da Divisão de Amadores da L. J'- D .

. No campo do ·C. 'Agua Verde, ·em Estrada Nova, a grande tarde esportiva
Haverá no local, completo ser"iço de bar e cosinha, bem C0"10 animada Soirée DançanteI '

.,

ANO XXXVIII - JARAOUÁ DO SUL

LOCAIS

Amanhã a sra. Catari
na Ersching, esposa do
sr. José Ersching; a srta.
Olinda Lyra, filha do sr.

João Lyra. competente
farmacêutico em Guara
mirim; o menino Nivaldo
Luiz, filho do sr. Boní-

.

fácio Petri; a menina Ma
rina, filha' do sr. Miguel ---/
Schwartz e o menino AI-

..-

'/11/////1111
,
varozinho Filho, filho do �

sr. Alvaro Stinghen, re- I

sidente no Norte do Pa
raná.
Dia 6 a sra, 'I'eresínha

Soares, esposa do sr.

Dagoberto Soares; Ines
Steinert, esposa do sr.

Ervino Steínert,
Dia 8 o sr. Pedro Pe

droni; a stta. Maria Ma
dalena, filha do sr. AI·

_

fredo Vasel e o sr, Wal-

S4 mortos e

657 feridos o

balanço des
vitimas do

terremoto no México

PRISÃO DE VENTRE
ESTÔMAGO, FíGADO E INTESTINOS

Proporcionam bem-estar ger.a',
facilitam a digestão, descon
gestionam o fígado, regutari-

zam as funções do ��

CORRE·IO DO POVO

TÓNICO ('APILAR

POR EXCELENCIA NUNCR EXISTIU IGURL

�================�\
PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
C O c- 'E I R' A S I

F R I E i R A 5,
ESPINHAS, ETC.

economísa-se tampo e dinheiro

Lavando com SabãÇ) (Marca Regtstrada)

Virgem Especial.idade
da (lAD �WIEll1El HN]l))[J§IllAl .. Jolinvil1e s�ßÄ���ROtltt '

EsPECIAllbADE _t •

I
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